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Tegoroczną, tym razem już trzecią moją „Rudawską” potraktowałem jako koleżeński trening
wytrzymałości biegowej, połączony z górską zaprawą przed jesiennymi zawodami ultra. Mocną
duchem i ciałem, mieszaną trzy osobową ekipą, punktualnie o 9:00 rano, 30 kwietnia rozpoczęliśmy
zmagania na 50 kilometrowej trasie rajdu (oczywiście liczonej w optymistycznym wariancie).
Zanim jednak do tego doszło to każdy z nas zdążył zaliczyć trochę przedstartowej
nerwówki. Zaczęło się od typowych dylematów każdego rajdowca. Czyli doboru odpowiednich
akcesoriów. I związanych z tym podstawowych pytań, typu: Czy trzeba zabrać coś na deszcz? Czy
zdążymy przed zmrokiem i latarki nie warto brać, czy może jednak awaryjnie ją wziąć. A może
jeszcze wrzucić do plecaka dodatkową warstwę ciepłej odzieży, nie do końca ufając prognozie.
Mając jednak na uwadze, że każda rzecz waży i z każdym pokonanym kilometrem mocniej nas
będzie wbijać w podłoże, oszacowaliśmy ryzyko bardzo optymistycznie, ograniczając swój
ekwipunek wyłącznie do regulaminowego minimum. Krótko rzecz ujmując, po co dźwigać jak nie
trzeba.
Jak już wiedzieliśmy co zabieramy, zaczęło się gorączkowe przebieranie, dopasowywanie, strojów i
mieszanie w wyposażeniu. Sprawdzanie czy wszystko pozapinane i czy kluczyki od samochodu nie
wypadną z plecaka. Co lepiej mieć pod ręką, a co głębiej schować bo jest mniejsza szansa, że się
przyda. Ile wody nalać do bukłaka i czy to wystarczy. Każdy z nas chyba już do tego przywykł. Co
tu dużo mówić dobre planowanie i przygotowanie to połowa sukcesu.
Ostatecznie w niecałe pół godziny po burzliwej wewnętrznej dyskusji, co zabrać, a co nie, byliśmy
wyszykowani. Pozostało wysłuchać końcowego komunikatu odebrać mapy i na sygnał start ruszyć
na wyprawę.

Rześkie poranne powietrze i ostre lecz jeszcze nie przypiekające słońce, zwiastowały
doskonały dzionek. Ruszyliśmy ostro do boju z werwą pokonując pierwsze pierwsze kilometry.
Okazało się, że obraliśmy wariant niezbyt popularny, ponieważ tuż po starcie, większość
„rajdowców” w pierwszej kolejności uderzyła na odcinek specjalny, tnz. zdobywać punkty na
sportowej mapie BnO w skali 1:15.000, my natomiast zostawiliśmy sobie tę „przyjemność” na
deser. Wraz z nami w podobnym kierunku ruszyło zaledwie dziesięć, no może z piętnaście osób.
Plan był prosty zrobić trening, zebrać wszystkie punkty kontrolne i dotrzeć do mety przed
zmrokiem. Jednak w życiu różnie bywa i nasze założenia sprawdziły się prawie w 100%. Mając na
myśli prawie chodziło mi o powrót przed zmierzchem, ale o tym nieco później. Tak więc
zaczęliśmy rajd od ataku na Góry Ołowiane. Szło bezbłędnie, pierwsze dwa PK (punkty kontrolne)
podbiliśmy idealnie, znalezienie trzeciego kosztowało nas trochę więcej czasu i energii niż
zakładaliśmy, ale co tam, dodatkowe kilometry w treningu są przydatne.

Jeśli chodzi o teren Rudaw Janowickich, to wbrew pozorom jest on bardzo wymagający. Góry niby
nie duże, ale pozwalające dobrze się zmęczyć, szczególnie w wariantach podejść do punktów na
azymut. Natomiast widoki z panoramą Karkonoszy w tle z dominującym ośnieżonym szczytem

Śnieżki, dostarczały nam przez cały dzień, dodatkowych wrażeń estetycznych. Pogoda dopisała
wyśmienicie. Zapewniając nam w końcowym efekcie, pierwszą w tym roku delikatną opaleniznę.
Taki bonus od „Rudawskiej”.

Tuż za połową dystansu poczuliśmy, że moc i motywacja zaczynają nas opuszczać. Tym bardziej,
że w bidonach zrobiła się susza, a najbliższa sklepowa oaza zamiast się do nas przybliżać to się
oddalała. Poratowała nas wtedy pewna gospodyni, którą wybłagaliśmy o trochę wody. Przygarnęła
nas do izby, pozwoliła skorzystać z kuchni i jeszcze kapustą gotowaną chciała nas nakarmić. Tak
nawiasem mówiąc, ciekawe jak daleko po takim daniu byśmy ubiegli.

W tym roku organizator uszykował dla nas aż 22 punkty kontrolne, z czego 12 ulokował na odcinku
specjalnym, więc „roboty” było więcej niż w poprzedniej edycji. Szczególnie, że jak się okazało

poszukiwania skałki na południowym skraju mapy zajęły nam dobre 30 minut. No nie żebyśmy
szczególnie narzekali, ale te 30 minut jak się później okazało bardzo by się nam przydało.
Byliśmy już osiem godzin w podróży, gdy dotarliśmy do schroniska Szwajcarka. Które
witało nas rozświetlone ciepłą popołudniową poświatą, powoli chylącego się ku zachodowi słońca.
Krótki popas, wciągnięcie na siebie dodatkowej odzieży i mogliśmy przystąpić do deseru (czyli
odcinka specjalnego) z wisienką, którą stanowiło wejście na grupę skał znajdującą się poza mapą
BnO.

Muszę się przyznać, że ostatnio dosyć dużo biegam w zawodach orientacji sportowej i założyłem,
że przejście OS-a nie powinno nastręczyć nam zbyt dużych problemów i faktycznie się nie
pomyliłem, z tą małą poprawką, że zmierzch dopadł nas zanim zgarnęliśmy ostatnie nasze PK.
W tym miejscu powrócę do tego „prawie”, o którym napisałem na początku. Dziurkując kartę
kontrolną perforatorem na przedostatnim punkcie, było już mocno szaro, ale jeszcze nie tragicznie.
Dawaliśmy radę. Znalezienie ostatniego punktu to był dopiero wyczyn. Zrobiło się już zupełnie
ciemno. Podążaliśmy gęstym lasem w iście egipskich ciemnościach, co rusz potykając się o
wystające korzenie czy wpadając w niewidoczne dla nas dziury i kałuże. Jedyne źródło światła
jakie posiadaliśmy to była dioda led telefonu komórkowego (bo czołówki jednak nikt z nas nie
zabrał). Na szczęście punkt, który został nam na finał, zlokalizowany był w terenie otwartym i bez
większego kłopotu go odnaleźliśmy. Tak właśnie wyglądało to prawie. Po tym ostatnim
ekstremalnym akordzie naszej górskiej przygody odetchnęliśmy z ulgą, wychodząc na oświetlony
asfalt Janowic Wielkich. Zadanie zostało wykonane!
Dojście do bazy zaliczyliśmy na pełnym luzie idąc z nogi na nogę, po drodze odwiedzając pobliski
market Dino, w którym zaopatrzyliśmy się w niezbędne wiktuały i napitki do świętowania
ukończenia Rudawskiej Wyrypy.
Podsumowując pokonanie całej trasy zajęło nam 12 godzin i 47 minut plasując nas w połowie
stawki wszystkich startujących na trasie TP50. Przebyliśmy łącznie 66 km, wspięliśmy się na ponad

2.500 m i zbiegliśmy ponad 3.000 m, jeśli ufać zapisom GPS-a. Ostatecznie zmęczeni i w pełni
usatysfakcjonowani dobrze wykonanym „treningo-rajdem” lub jak kto woli rajdo-treningiem,
usiedliśmy do posiłku regeneracyjnego, omawiając błędy jakie popełniliśmy. Było wspaniale,
pogoda dopisała, a w doborowym towarzystwie i pięknej okolicy czas minął w okamgnieniu.
Trzeba to koniecznie powtórzyć stwierdziliśmy wspólnie i sądzę, że stanie się to już tej jesieni. Tym
razem w Kaczawach. Organizatorom dziękujemy, za wspaniałą jak zwykle oprawę, organizację i
oczywiście atrakcyjnie przygotowane mapy.
Wrócę do Was ponownie Rudawy, jeszcze tylko 360 dni.

